
 
 
 
 
 

 
Formulier P4  

 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN l__l__l . l__l__l 20l__l__l  
    
ATTEST TER VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN SCHIPPER, MARKTKRAMER 

OF KERMISREIZIGER. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Dit attest is bestemd voor de kiezer die het beroep  van schipper, marktkramer of kermisreiziger 
uitoefent en die zich derhalve de dag van de gemeen teraadsverkiezingen niet kan melden in het stembure au. 
Het is eveneens bestemd voor de gezinsleden die met  een kiezer die samenwonen met een persoon die één 
van voormelde beroepen uitoefent. In dit geval moet  de betrokken kiezer volmacht geven aan een andere 
kiezer. De burgemeester van de gemeente waar hij is  ingeschreven waarborgt de oefening van één van dez e 
beroepen door middel van dit attest of stelt zelf h et attest op.  
 
• De kiezer die een volmacht heeft (de gemachtigde) d ient zich dus te melden in het stembureau van de 
volmachtgever die zich in de onmogelijkheid bevindt  te gaan stemmen en dient over volgende documente t e 
beschikken: 
 

• Dit attest (formulier P4) 
• Het volmachtformulier (formulier P1) 
• Zijn/haar eigen identiteitskaart 
• Zijn/haar eigen oproepingsbrief 
• De oproepingsbrief van de volmachtgever 

 

 
 
1. Gegevens van de volmachtgever.  ( Gelieve hier uw persoonlijke gegevens te vermelden)   

Naam.: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

Voornamen:l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l                        

Geboortedatum:  dag l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    

Adres : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Nr.:l__l__l__l__l Bus:l__l__l  

Gemeente en postnummer:l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l             l__l__l__l__l 

Als kiezer ingeschreven in volgende gemeente:l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

 
2. Verklaring van de burgemeester. 
o Ik verklaar dat de bovenvermelde kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt te gaan stemmen op l__l__l . 

l__l__l    20l__l__l wegens de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger. 
o Ik verklaar dat de bovenvermelde kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt te gaan stemmen op l__l__l . 

l__l__l    20l__l__l wegens het samenwonen met een gezinslid dat het beroep van schipper, marktkramer of 
kermisreiziger uitoefent. 

 
De burgemeester van de gemeente l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  
Naam: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  
Voornamen:l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l                        

Handtekening:  

 
 

 
 
 

 
 


